Paritair Comité voor het havenbedrijf
Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2022 houdende wijziging van de sectorgids met
maatregelen met betrekking tot de voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19
Gelet op de vaststelling dat de havensector een essentiële rol speelt in de voortzetting van de
economische activiteiten;
Gelet op de Generieke Gids “Veilig op het werk om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan”;
Gelet op het engagement van de sociale partners om zowel de werkgevers als de werknemers te
sensibiliseren en te wijzen op het belang van veiligheidsmaatregelen in het algemeen en de social distancing in het bijzonder;
Gelet op het feit dat de gezondheid van de werknemers primordiaal is en dat zij maximaal aan
het werk moeten kunnen blijven in een veilige en gezonde werkomgeving;
Hebben de sociale partners vertegenwoordigd in het paritair comité voor het havenbedrijf volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten:
Toepassingsgebied
Art. 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf en op de havenarbeiders,
de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en de vaklui die zij tewerkstellen.
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van 16
september 2021 met registratienummer 167279/CO/301 houdende invoering van een sectorgids
met maatregelen met betrekking tot de voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel sectorspecifieke maatregelen - gebundeld
in een sectorgids - aan te passen in aanvulling op de Generieke Gids “Veilig op het werk om de
verspreiding van Covid-19 tegen te gaan” die als inspiratiebron fungeert.
De aangepaste gecoördineerde versie van de sectorgids wordt in bijlage opgenomen en maakt
integraal deel uit van deze collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldigheidsduur
Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 10 maart 2022 en
is gesloten voor onbepaalde duur. Elk van de ondertekende partijen kan ze opzeggen mits het
betekenen bij een ter post aangetekende brief, van een opzeggingstermijn van 3 maanden aan
de voorzitter van het Paritair Comité voor het havenbedrijf.
Art. 4. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van
deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan
namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds,
vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering

